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מנרלנלוביכנה.א
,האמרנהעלנפש""גלגולהסאטירהמיבבהאתמבססאוטו

אלהחיהמדמיתהראשוןהגילגרללמעשהבהערהנשמרת.נגילגרל

מותראחרילבראבחטאהירדהאדם"בשמת :אומרחראהאדםזמרת

החיהנמרתקודשדברנהעשותמדרגתהמשפלתעלחיה,נגרית

ניזרעמרתה)אחריבנשרהאובעררהקודשדברבהעשרת(אר

בתוכההמקפלתהחסידשלזרהיאהראשונההזמרת 1 .) 18 (חד"ליודעי

אשרפול'שתיאורכפיהחסידתכרברתשלקאריקאטרריסטיציור

מאוחריםהשכלהסופרישלמכתניהםערלהשחרארכפילאוטו,קדם

נבסיערתירמשפחתואתזרבחלשכרה,יי"ששרתהיהרדי :לאמדויותר,

לפיתכרברת.באלורכירצאבתפילתו,כשרורגרעהמקפץהרבי,אל

הטיפוסיתמתנדבתונרגעתחטאלידיעדהנשמהירידתאוטו,

היי"ש,שלנאישרבשרףהלה ;היתרההשתייה-החסידשל

קירבהצדגםבהישהחיהנחירתלצפרדע.גילגרל-רערבשר

אתלהשפילברעדהקירנהצדניגר.רצדרגםהקודמתהזמרתאל

זרןעלחייתית-נהמתית,לדרגהעדולהניאושבחסידהאנשוי

שלערבשרעללהצניענאהביגודצדראילרהבמרכה,ה:פןרלסקה

כמוהר,לבתרכרעיםלהאשרצפרדעלצפרדע,החסיד"ריחי :החסיד

 .) 17 (מים"אםכיתשת,לאדשנויידאךרזרעקת,הדמיההיאכומהור

להשקדמההאנושיתהזמרתאתלםכםאפרא,נאה,החייתיתהזמרת

"גלגולבסיפורהעמודיםמיספריאתמצייניםבסוגרייםהמיספרים

מיספריתרי"ח.רינהמהדורתישראל',לביתביהצרפהשנדפסנפש"

מסומניםהראשוניםהעמודיםשני :זרבמהדורהמשובשיםהעמדוים

ציריינרהראשוניםהעמודיםשני . 48-71עמיולאחריהם-32ר-31כ

השוטף.בסדרהמקביליםמהעמודיםלהבדילם ,'א 32ן·אי 31כ·
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-ואוסראליבא-החסידשלהקיומיתההוויה :גוליםהגילנסדר
עםאךמסרה.כלבלאומהמההמקפצתהצפרדע,שלזראלאאינה
האנושיתלזמרתהככהמשרםהצפרדעשלבדמותהכנרישזאת

שולדימירןשלדיאלקטיתהכנהזרחי ;החזן-אחריההנאה
יותרגברהלמצבחזרהחיהשלנמרךממצבהנשמהעלייתניגר.ר
אתמרימההחסודההחסידה :תיקוןבאמצעות,נעשיתאנוששל

אתמנרך"כחסידרהיתההצפרדעאתלבלועכדימררםכלפימקורה
האגמים""מזמרתאתהופכתזר"קדושה"פעולה .) 18 ( 11הזנח

ראחןירתקשורותרכך .) 18 (פרלין"בארץזמירותגרתןחזן 11ל
נענשבשמחותייזושרתהכצפרעדהשרהחזןבזר.זרהדמויות

אםכיייןלאאךכחזןאומנםהשרתהקול,לושאידלדגבהפיכתו
הייחודיתהתופעהאתאירוניבאופןמסכםהחייתיהגילגרלמים.

הגילגרלאילם.דגאלאאינובפירשכוחוזהחזן ;החזןשלשבדמותו
המובהקתתכונתו :הנאהאנושילמצבהרקעאתמכיןכנרהנזכר
השימוש .) 19 ( 1טזבי'ככיהדגיםאתגם"בולעשחראהדגשל

שללהופעתוהקרקעאתמכשירמיני""בניולאעמי""בניבלשון
היהודים.אחיואתהטורףוהנרות,הנשרמרכס

הדרמהלינשוף,חרפךהמוכס :הסיפורכללארוךקייםזהמיבנה
מקיבל,נעשיתהלילהחית jהמוכסכדוגמתאדם,אינואךלאדם
נמענההשוכנתעיוורתלחפרפרתבהמשךוההופךבמחשכים,הנמצא
האוכל,לכלב,הרפדרחלהקברן,נעשיתזרתת-קרקעיתחיה ;האדמה
;ככלב,הרודף,בקנאי,חראהכלבשלתיקונונבילות.הקברן,"כמר"

כקנאי,עררםשרעל,שללגילגרלירודהקנאיהדרך.מןשסרמיכל
הרפדערלכלהפורקהצדיק 2 .) 33 (כשרעלונרכלעררםלצדיקהחרפן
ומנין,יועד"אישורפאנעשההחמורמשאר.תחתהרובץלחמרו
הרפדנחרכמתןהמתגאה 11החמרר 11הרופא .) 39 ( 11הניןאיןכפרד

האחרוןנגילגרלחרפךרחלהבאיוולתו,המתגאההודר,לתרנגול
"מנופח".למיוחס

תואמיםוהםלמדי,מתוחכמיםלגילגולמגילגרלהמעבראמצעי

הוא,אנכי"אנכי :הדמויותשבידהזיקהעלמספרתצעמההרוח 2
שועלנשמתכהיותיהייתימתעהרוחשניתי,לאהנני,עדוכמקדם

מתהלכתשעולנשמתבהיותיהננימתעהורוחגויה,בלימתהלכת
אדם'.'גויתמעולפתשועלנשמתבהיותיהננימתעהורוחגויה,בלי
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בטילי 1סהואבהםהשימושזאתעםהנשמרת.גרלגילעקרוןאת
זרמיםשימושיםהמחבר.שלהסאטירירתמטרותיואתלשרתוברעו

ולרוחבהלארוכהמצרייםזהיםארמקביליםובמרטיביםבאמצעים
המביאהאנושיתהזמרתשלהחטאצירולצרוךההשכלה.ספררתשל

קאריקאטר-בתכונההמחברברחוהחיהשלהנמוךלמצבלירידתה

 •.הזמרתשלרו.בהר.תהתה 1מיהכללאתהמגלמתהזמרתשלריסטית
 ;.בירתו.אותרהמאפיינiוכתכונההיי"ששתייתמובלטתהחסידלגבי
הגורמתהחסידים,'"היא-היאלגביחיוביתהנראיתזר,תכונתוזרוקה

שלזרתכרנההבלטתביין-השרף.בשרףהדא ;רלהידרדררתרלעונשו
העבריתהסאטיריתהסיפורתשלעיקרההיאסאטירילצורךהחסיד

טמירין',ב'מגלהפולשלגיבורואתמצינררכבוההשכלה,תקופתשל
יתירהמשתייהכתוצאההעולםמןערבולעטיטשיבער,זעליגו•

 sבבית-הכיסא,משיכורתשמתלצדיקגםאיתרערכןלידו,ובקבוקן

מיקרהכןהחסידוכמיקרה 4דרמרת,למיתות-נשיקהנדרשיל"גגם

הנמוכהלמדרגההרוחניתהידרדררתר :אוטושלבסיפורוהצדיק
לחלוןמבעדהשיכורהצדיקשלממשבנפילהמגולמתהחיהשל

 6.האנטי-חסידית,בספר"רתרועאחלוישזהסיפרוגם 5 ,) 38 (

באוטו-שראשיתואחר,חסידי-קבליבמרטיבאוטומשתמשכןכמר

א.ינ"ב, ;ב'מ",ד , 1819רינה.טמיריז.''מגלהפול],ניוסף 3

גררדרן,ליביהודה'כתביתוגה",שמחה"אחריתגררדון,ליבהיודה· 4

ש.בסיפורמהחסידיםנשייםי"ז-ע"ז.תש"ך.תל-אביב,דביר, 'ב.פורזה,'

מןנפטררשרענצעללבאר,ברפלהשיכורבייבוש ;בשיכררתםמתים

 .)ר"ל-ה"ל(עמישתריכשהואהעולם

s העלייהמעקהבעדהצדיקשלנפילתועלבטעותמוסרקלוזנר

אחיאסף, .'בהחדשה",העבריתהספרותשל'היסטוריהקלוזגר,(יוסף

 • ) 335עמ' 3 1960ירושלים,

הצדיק, '.בב"ג,תרכ"ט.וילנה,•זפררנה'.זיק,מאיראייזיקראה 6

הארץ,עלאחוריודרך"נפלהרא iתרדמהעליונופלתוסבא,ששבע

הנזכר,(בספררזהזמירןצדנזלשהעירהואקלרזנרחורץ".לכלירן

הצדיקשלמעשי-רמאותשניזהרתעלהצביעגםקלרזנר .) 335עמ•

י.לקום 1הרפאים","עמקבסאטירהריב"לואצל ) 37-33 (אוטוצאל

 .) 111-110 ,'גחלקהנזכר,(בספרר 139-118תרל"ח.ורהש,ריב"ל.'

קלר.זנו.שלכטענתוהסיפור,בלשוןולאהמעשהבעצםהיאהזהרת
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כיאףפדל,אצלגםביטויואתשמצאמיימרןשלמהשלביוגדאפיה
לצורךהדראה·ראינר-נדאה,שלהמרטיבהואהלאשרנות,למטרות

בעיניהואוצרם,השבעותתפילות,טבילות,לאחדהמקובל,המעבר.
להכרתכדיהמיוחדמצבראתלנצלומנסהרראה·ראינר-נדאה,עצמו
 24- (וממיתראפייםאחתמנהלומשיבהלה ;לחיועלנובריאיש

רמיזהתוךהנמוכהלדרגתוהמקובלאתאוטומרדידכך 7 .) 25
 1-!$דיטהעדההגויים.כלפיהחשוכיםהיהודיםיחסעלמשמעותית

שעההחייתי,לגילגרלרהקברןשלממעבדונשמעתדרמהריאלית
קמזiהגווייה ;לטיפולושנמסרהאפיקורוסשלגווייתומכהשהלה

המת,מרטיב .) 27 (מרותעדומכהילתועינייםאליולוטשתלתחייה,
זדאינוחראאףמרותלבהלתוגרוםלתחייההקםדמוי-המת,אר

הפולקלוריסטיבסיפורמצינרדוגמתו ;העבריתההשכלהלספרות
הסיפוריועיצובו ,) 92 ,]א l [ 8ררלפסרןאהוון'המאסף'בעררןהמסופר

תל-אביב,מסדה,מימון'.שלמהחיי'ספרמימון,שלמההשוהו 7

 , 52 , 48 , 11 • 1838פראג,צדיק.''ברחןפדל],[יוסף j 114תשי"ג.

רעו.ד 68

 • 176 .) 1966 :צילום(מהדורת 1875אמשטרדם,ספר'.'יודעררזנטל, 8

 :המתיםהלנתשלהמשכילי-הרבניבפולמוסהקשורהאנקדוטהמספר
לקרבררומיהרובברסלוי,אחדגבירמתפוריםלפניאחדיםימים

הפוריםסעודתבעתלן.התנגדושהמשכיליםהמקובל,היהודיכמנהג

עלומסרהנכריכלבלש"מחופשיםאנשיםחבורתבאההרב,בבית

'המאסף',עורךוולפסון,אהווןגםהיהביניהםאצלנו".כנהוגפניהם

שלבדמותומסורהפניורעלבתכריכיםעטוףהיהלמת,שהתחפש

עלמדובקוכתבורגליו'ידיועלבגופווחבורותפצעים"עםהמת

התעלפתי,אלמוני,פלוניהואאני :האלהכדבריםעליווכתובגבר,

דמיאתשפכרוכמעטלקברנימהדרקדשיא][חברההחברהואנשי

והנניגדריאתפרצתיידיועוצםובכחיהשםבעזרתאךבאכזריות,

משפחתבניובפרטמרת,עדהקרואיםוינהלולרבים,מרפתפהעומד

המתחפש,עלמרהצעקוכאחדובלםהקרואים,ביןהיואשרהמת,

שמעוןחרמה".עדורדפוהומעירםאותוגרשוכיעדנחוולאדמוולא

מיבא , 93-92 • 1914ורשה,חשויה, .'אתהפוכות','דורברנפל,ד

רוזנטל.בשםזואנקדוטה
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 9ריל"ג,בראנדשטטרמס'יפררירבכמהסמרלנסקיןשלחמרו'ב'קבררת

הלקרחיםייייי-משמערתמרטיביםאלאאינםאוטושלאלהשימושים
מטרתםרבת-ביטוי.תמציתיתבשיטהרמירשמיםההשכלהשלמערלמה

לקוראמףכרבאידירם-דר-ב:י~םהםשכןיעילה,אפראהיאהסאטירית
בספררתהההשכלהברשאיאשרבזמננרלקוראראףבן-הזמןהמשכיל

לו.מינויםבלתיאינם
האנושי,המצבאלהחייתי,הנמר,ךמהמצבהמעבראמצעיגם

הסאטיריים·לצרכיובעיקראוטואתמשמשיםהתיקרן,באמצערת
רמהפולק-החסידימהמילייההסאטיריקרןניזרןכאןגםהביקורתיים.

שלכלשהוחרתםברישעליהםהמברססהתיקרן ;היהודילרו
החיקריהעירףת,באמצעותולקלסללעגהמףשםקדושה-לכאורה
שלמבית-מדרשההלקוחיםהבלתי·הרלם,תיישיםהאי·הארמרני,

שלמעולמהשאףב"התיקונים"שלהגדולחלקם 10הבררלסקה,
בגאסטרונומיהעניינםמהםרשלרשהלהרקעה,העומדתהחסידות,
לבלועעל-מנתאל-עלמקורהמרימההחסודההחסידההחסידית.

 ,) 18 (הזבח"אתמברך"חסידחינהכאילונראיתהיאאךבילעהאת
לתיאבונםהרמיזה ;גסהאכילהאלאאיברכפעולת-קודששנראהמה

למכבירמצריהאוטואצלוהחסידיםהצדיקיםשלוצימאונםהחסףן
והמאוחריםהמוקדמיםההשכלהסרפדישלהריאליסטייםבתיאוריהם

החסידיבשולחןהאכילהקדרשת 11ריל"ג,זיקגינצבררג,כפול,

יעקב-חיים,תשכ"ט.ירושלים,דורות,חמור'.'קבורתסמולנסקין,פרץ 9

יסודותעםהמשתלבמרטיב-למתפעמייםמתחזההסיפור,גיבור

החברהומרתו,גורלויעקב-חיים,שלגידולו :הסיפורשלאחרים

נמצאיםדומיםשימושים .) 107-106 , 102 , 94(עמ'וכדרמהקדישא,

בראנו·נ.סיפ-ררי ; (}13 • 1863רילבא,גיבצבררג,מרדכישלב"אביעזר"

 .זיזי·מעירהבפלארת 11ר ) 1871('השחר:קיזtזוויץ""מרדכישטטר,
מוכרת-החמאה""דבלהיל"גשלובסיפור ; ) 1872('השחר', 11טשובקט

וערד.קכ"ד,תש"ך.תל·אביב,דביר,[פרוזה].ב'גורדרן', .לי·'כתבי
10 , David Worcester, "The Art of Satire"; Norton, Ne'v York 

• 41-48 19692 

'תקרןגיבצבורג,אהרןמרדכי . 43צדיק','ברחןב. 11בטמירין','מגלה 11

"אחריתג, 11יל . 6 י-3 56 , 1זפררנה 1זיק, • 48ה, 11תרבורשה,הארמי'.לבן

ל"ט.תוגה",שמחה
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משייריהאוכלהכלב,שלנישמתרבעילויגםהסרפדאתמשמשת

הואאףזוכההצדיקעל-ידישנאכלהתרנגול ;הצדיקשלשולחנו

אוטושואלהיהודיהפולקלורמארצו .) 44 , 29-28 (נשמהלעילוי

קרואאותושמעהלבישולדגהכנתכדישתוךבאשההמעשהאת

מתבדגייעשהדיןמהחכםשאלתהרבאתלשאולמשהלכו"שמע".

עירןורבלאחרהרב,השיבישראל,שמעמרתוקודםשקרא

לקבראדםנשמתברשנתגלגלההדגאתלהביאישכיבכתרנים,

שרבהדגונתעלהעשו,רכןוכדין.כדתבתכריכים,עטוףיtשראל

העבריתההשכלהמספררתשאיבולקחוהדגסיפרו .) 19 (אדםלדרגת

מספרשלובארטרביוגראפיהמיימרןשלמהכברבגרמניה.זהיהרדית

אהווןמספרראחדותשניםוכעברוקלים,בשינוייםהדג,סיפרואת

משכיליתאנקדוטהשלקונקראטיזאציהלפנינו 12ביהמאסף•ררלפסרן

רעלמחד,אוטושלהtכאטירהשליעילותהעללהעידכדיבהשיש

להעיר,ישמאידן.סיפוריואתבנהמהםאשר .החומריםמקרר

אנטי-חסידיותואנקדוטותפולקלוריסטייםבחומריםהשימושכי

הסיפור.שלאחריםלחלקיםגםאלאהמעבר,לקטעירקלאאופייני

הכסףותאורתהמידמהתעלוליוגיסיו,הצדיקשל"הפלאים"עלילות

שלאנשי-המידמהבסיפוריהראשוניבגילגרלםכברמצרייםשלו

שלבהשפעתוחלקן-המאוחרותובהתפתחויותיהםצהלןשמואל

ג sרדיק,גינצבררגבסיפורי-אוטו

םיבבוך.וופי.ב

הסיפורמיבנהאתהמעצביםסוגיהם,שניעלהללוהמעברים

הסיפור.סיגנרןעםלנתקושאידקשרקשוריםהדמויות,יאת

הרוח.על-ידיוהןהמספרבפיהןראשוןבגרףמסרפדהסיפור

המספר-בפיהמסופריםלחלקיםבירתומתאיםראשוןבגרףשימוש

בשלובעיקרבמיקצרע,הזהרתמשרםהמחברעםהמזרחההרופא,

באץר"שיחהוולפסון],[אהרן . 164-163 .מימון",שלמהחייייספר 12

קנייה-קנייו. .)?תקנייו ,'ב(ז''המאסף',החיים".

ז. 11ר-י 11ט • 21818פראגאורי.מול'שלמההנזיר","שערצהלן,שמואל 13

"אנשיסדן,דב :והשווה . 56-40הארמי'·לבןיתקוןגינצבורג,

אתעיבדעצמוריק . 226-222 ,) 1953(מאי, 8'אורלוגין',מרמה",

לעיל. 6הערהגםראהליידשי.נפשיי"גלגול
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'תצרפהמחברעצמועלקיבלאשרוהשליחות"הצופה"משימת
מעורבותוומידתואותנטימהימןסיפורו 14 ,) 2 (ישראל'לבית
בגוףשבשימושהדרמינאנטיהארטרבירגראפיהיסודמשרם.סבירה

אךארטרבירגראפייםהםשאףהרוח,שלסיפוריהמאידך,ראשון.
בגרףבשימושהםגםואמיניםיעיליםיייייית,היאהעיקריתנימתם
ממדרגהסיגנרניתבעיההמחברבפניהעמידהסיפורמיבנהראשון.

על·ידיהבעיהאתפתראוטוהמעבר.קטעייסופררכיצד·ראשונה:
מעברגםשהואהפיזי,המעברתיאורלצורךשלישילגרףמעבר
"ויגרעארלצפרדע",החסיד"ויהי :למישנהואחד.מגילגולורחבי,
ובסיגנוןכמיבנהמעברשלאחדותקיימתוכן ) 18 , 17 (רימת"החזן
הגילגולאתהמחברמוציאשלישיבגוףהשימושבאמצעותיחד.גם

במישוראותםומעמידהמספרת,הרוחשלמשליטתהזהמעבר
הרוחשלבמהימנותהערדתלוישאינוההיסטורי-לכאורה,העיבדתי,

והגילגולהמעברעוררין.עליוושאיןהמספר·בגוף·ראשון,שלאר
-הסיפורעל-עליהובאיםמלמעלה,הרוחעלאפוא,כפריים,
בהש·הנשמותגילגרלבאידיאתהמסתמנתהפנימיתהחוקיותמתוך

 .) 18 (בהערת-שולייםהמחברהעירשעליהבסיפור,המיבניתתקפותה
מכחץוהדמויותביןלקשרלמחברמאפשריםאלהסיגנרנייםמעברים

והמנוגדהמשותףעלולהצביע-הסיפורגיבורבאמצעותשלא-
לנתרכרעיםלהאשרצפרדעלצפרדע,החסיד''ויהי :כגרןשביניהן.
אםכיתשת,לאושכריידאןוזועקת,חרמיההיאוכמוהוכמוהו,

 .) 18-17 ( "]".[צפרדעהנניואניייןשותהאישפסחסדי,גמרמים.
הצפרדעשלמבטהמנקודת-ומעשיתהצפרדעתיאורבאלהלן
נתגלגלה.שממנהלדמותחיצוניתזיקהללא

לקטעימעברמקטעישלישיבגוףהשימושאתמרחיבאוטו
עיצובושאתהיהודיבעםוהחברתיהרוחניהמצבאתהמתאריםרקע

 ]."[ישראלביתלךהנניצרפהאולםאנכי,חרזהלאאנכי,רואה"לא 14
עטי,פייעבורלביבקרבליהרמהאשרואתידי,לקסתתאחזאז

שלוחשיבותומשמעותרעלהאלה".בלמודיםעמיאזןגםלהעיר
משום-מה,מזהה,הואאולםהלקין,הדיבוראתהרחיבכבר"הצופה"

'מבואהלקין,(שמערןהרוחשלהשוניםגילגרליהעםהרופא-הצופהאת

ירושלים,השכפול.מפעלהלל.צופיה :רשמההעברית'.לספרות

 .) 197-193תשי"ח.
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הסיפורי,הרצףניתקזרבשיטהלהרקיע.נכררנתרנדמרירתהמתררכז

כללנדרךפרחחיםהללוקטעי-הרקעהטרן.גםרכןמשתנההקצב

שישלמדי,מפרוטלתיאורועובריםהנושא,עלמסכמותבהכללות

לעתים,הרגהארהגיגילעתים,אינפררמאטיניסיגנרן-דנריםנר

הרומזתהעקיפה,הסאטירהכלפינרטהכללנדרךהנימהאך

ענייניים-מאמריים,ביקרותדבריגםמצרייםכיאםירתר,רהמערדנת

ל-תוךלפעמיםשנשתרננרוההיסטורית,הרעיוניתהמסהנסיגנרן

לשנותנחלקומסייעזהשימושהעברית.ההשכלהבספורתהסיפר

הררידרייהאוטרניוגראפיושבנוסחהמינניתשבסכימהמהמרברטונירת

שנידהקשרעללמדיברורבאופןלרמזבאהוא ;האבי·המספרשל

הפרטשניןהזיקהעלמייצגת,שהיאהדברונידהייצוגיתהדמות

תמידלאכילהדגיש,ישזאתעםהכלל.רבידממש)ייחודי(שאיבר

ומעלליהםהמוכסיםמתואריםהמוכסשלכמיקרהזה.שימושמצליח

הנשר"מכס :רביםראשוןבגוףפתיחהלאחר[לעיתיםשלישינגרף

הודחעםהשוטףהקשרבלא ,]) 20 (חרא"אדמתנופרירהבררת

נעימהנרשישהסאטירי-המנקר,התיאורנסרףרוקרהגילגרל,

המוכסמעשה"רכבלואשדןנגרףמקשרמשפטמופיעסארקאסטית,

נמישפטהמתבטאתהזיקהתיזרקלשםאבי"·גםעשיתימשפטררכבל

המספר.רביןהררח-המרכסנידבדיאלוגהמחברנעזרהמקשר

תדמיתואתומעצב 1 ~,) 21 (כמרכסהודחזמרתאתממקדהדיאלוג

זאתלערמתלמדי.יעילזהשימושהשפלה.והחברתיתהרוחבית

מסורבלחיברהמקובל,לזמרתהגילגרלנעתאחדיר,הנאהשימוש

טיעוניםרזררעהארגרמנטטינית,וכחבית,רנימתרירתר,אורןירתר,

החרכמהשלההיסטוריהרקעמסירתתוךטעבתר,עיקרהיסטוריים.

הרקעבכר.תרנרירתבהשפעתביהדותזרנטעחיבהכיהבסתרה,

המאמר,דרךעלבוררה,דעהמסוימת,השקפהלקרואלהקנותנרעד

המחברנסמןשעליוהאידיארלרגי,הרציני,הפןעללהצניענכדי

המקובל.שלתעתועיומעשיאתבסאטירהלציירכןאחונבואר

שלואשדן,נגרףהסיפורלנוסחהמחברחרזוזהסאטירינחלק

הקבר.ןנגילגרלמצרייםאחריםרקעקטעי .) 25-22 (המספר·הגינרר

באותהסכומהחינהכאילוכמוכסבגילגולההרוחאלפונההמספר 15

 " 1החצוהאליוהעבוטאתהאביוןאחידהוציאהאם :"ואשאל :שעה

בהמשך.זותופעהעלנעמודשלי].-[ההדגש
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• 

בתיאור ;מערשהאואמיתיהואאםלהבחיןשאיןבפאתרסהכתוב
עםצבעוניאורנאמנטיצירושהואלמיניהן,הכלביםמישפחרת

שבידהניגודיותעלשימת-דגשלשםראשוןבגרףמשיפטיםשירברבי
הייתי";לאנברן["כלבהמתואריםכלבי-השעשועיםרביןהרוח-הכלב

נחמדורדםצעירכלבלכת".מטיבכלבשאנן."שקט"כלב
עםבהקשרהדת,קנאתתיארו ; ] ) 28-27 (הייתי"לאלמראה

אנאלי-מנתחת,דיאלקטית,בדרךהמנוסחתהקנאי,לזמרתהגילגרל

עלחריפיםחריפיםביקורתדבריולבסוף ,) 30-29 (ומבקרתסית

הפותחהמיסגרתלסיפורהמקביליםהרופאים,ודרכיהרפואהמיקצרע
ואר:גהרופאיםכללאתהמספר-הרופאמרקיעשברהסיפור,את

ונושאנראטיבי,הואאףזהקטע-רקעלהם.הנזקקיםשלסיכלרתם

ראשון,בגרףמהסיפורבסיגנרנרסרטההואכאמור.ביקורתי,אופי

ראשון·גרףכינויילתוכונשתרבברכיאףשלישי,בגרףמסופרהוא
המוכסיםעלהרקעבסיפורהאמורהלפתיחההקרובמהםששירבים,

האחרי:םהגרףכינוייואילו("אבותינו")היהודיםלכללוהמתייחס
ומופיעחוזרהרקעבקטעיהנעלםשהמספר-הרופאברופאים,אמורים

נוכללא ;סרר"לנר["יגלהכרופאוזהותוהנושאמכ.רוח 'בהם

הרוח-הרופאשללסיפורההמעברשלפניבמישפט .]) 40 (הגיד"
רופא,ראית["ראםיחידשניבגוףהשימושמופיעראשוןבגוף

-סתמיותואףשעל ,] 40 (הוא"חמורכיוידעתשמר,חכםכימתגאה
לראותאפשרואם :(כגוןהפועלבשםאובסביללשימושכתחליף

ושיתופו.הקרואאלפנייהשלמובהקתתוויתבויש--רופא)

יפהמתקשרתוהיא ,-מפניהבהכרחבהישאלזומעיןפנייה.כל

שלהאישיתרבותו iמעדלעיל.רביםראשוןגוףלכינוייבהסבר
כרופא,הרוחשלגילגולהבסיפורטבעיתשהיאהמספר-הרופא,

הדבר 16 ,) 39 (השנייםשביןבדיאלוגגםהמחברעל-ידימנוצלת

אמין,שהואזהה,בעלי-מקצועשניביןעימותסביר,מתחמעררו

הסטאנ-מיחסהחריגהבוישהסיפורית.הסיטואציהעל-פיומתבקש

המספר,אלהשוניםבגילגרליההרוחשלהסיפוראורךלכלדרטי

וחריגה; 11לענייננו,תרדמותשאינןשתייםאואחתהערהלהוציא

מיקצערית.בקינאההמספר-הרופאאתמאשימההרוח-הרופא 16

הרוח•:"ותענבי"ואקרא"שללסכימהמצטמצםהשנייםשבידהקשר 17

בדיבורנמסרותהרוחשלתשובותיה ;• mהר"ותענבי"ואשאל"אר
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לפאררדיההרלםרקעליתד :כפזלהעימרתשלתיפקרדרסבירה.זר
[הוזח-היפרקראטשלהכלליםעשרתעלהזהב""פרקיהסאטירית

במיקצרעההצלחהסרראתהמספר-הררפאאתמלמדתהררפא
השנייהההתייחסרתלקראתהקרקעאתרלהכשיר ,]) 43-41 (

 .) 48-47 (עליוהשליחותוהטלתהמספראלהרוחשלן:האחררנה
ולאאלהקטעי-רקעדרוקאאוטובחרמהמשוםלהסבירקשה

זרוקהבחרומדועהאחרים,ובמצביםבדמויותהקשוריםאחרים

משרתהתופעהעצםכאמורכיאףראשון,בגוףלספרםבאחרים
הסיפררית.מטרתואת

רתיפקרוירהמםפרב.

קביעתזיהויו,במספר,לדירןאותנומקרביםרהסיגנרןהמיבנה
 ;ראשוןבגרףמסופריםחלקיםשנינאמרו,רתיפקרדר.בסיפורמקדמו
הקישורקטעירכןובסופו,הסיפורשלבראשיתוהמיסגרת,סיפרו
המספר-הררפא,בידיהמסרפריםהשרביםהגילגרליםסיפורישבין
כל-יודע,כמחברלסורגרנרכלפרידמןברומןשללחלוקתןנידרששאם
לבית-נלךאםגםמאיד,ןלהלן.שיתבררכפיבכל,שידרערר,ן

שרנה.במינרחדרמרתתרצארת,נקבל ) Booth ( 1ברתשלמידרשר
 implied (הרמוזהמחברעםזהההמספרזמרתזנןבמקרהשכן

author ( , ראהעצמוהסופראלאאינוהרמוזהמחברואילו)
אףעלמהימן,מספרגםשחראמכאן,להלן).ודיוננולעיל, 14הערה

לאמינר-מסיעיתהמספרשלמהימנותובסיפורו.המובלעתהאירוניה
ומהבחינהנרגע-בתר,צדאמנםהואהמספרהמסיפר.כרובתשלתה

המספרשלמהימנותואולםכלשהי.עמדת-חולשהבכןישהסאטירית
ותעודתשליחותתחושתחיייכולושהואכמיישראל",לביתכ"צופה
שללעתיםהמרירההנימהגםרכןזן.חולשהעלמתגברתייעו,ד
הופכתריפירן,צדמהווההיאשאףהנפגעת,הפצועה,המספרזמרת

"ותענביהערות·:שתילהוציאהשואל,אלהתייחסותבלאישיר

קראתלילמפגעהיהאשרואתני, 1עואת"מצאתי :ותאמרהרוח

האקטארליזאציהלצורךנועדההמספראלזאתהתייחסות .) 32 (בשם"

אתה :ותאמרהרוח"ותענבי :רכן .לעילשצינוכפיהחיות,משלישל

לוסדת.ייחםותכאןלראותשאיד ,) 35 (הפתי"נפשאתדיעתלא

המספר.לדמותממש
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• 

כאבואתולאעמו,כאבאתהכואבמספרשללכאברחיוביבאורח

בגדרנשאריםאינםהמספרלגביאלהמינוחיםהמצומצם.הפרטי,.

המיוחדתיפקרדרבבדיקתיותרמסתבריםוחינםבלב,דהגדרהשל

קטעישלהדיאלרגיאופייםבשלביותר.פעילכמספרהמספרשל

בעיקרממלאהואשאותםמיוחדים,תיפקודיםלמספרשיהקישור

שאלותהןהשאלותהרוח.בת-שיחו,אלהמופנותהשאלותבאצמעות

השאלות,שלמטיבןבולטתהמספרשלומעורבותוומודעותומנחרת,
לציין,ישמוכנות-מראש.לתשובותהודבקוכאילודומהשלעתיtכ

 Highetהמבקר ;ועיקרכלללסאטירהזרהאינהזרטכניקהכי
הסאטירוהמונולוגשלנאריאנטמוכנים-מראשבדיאלוגיםדואה

 18הקלאסית.מהסאטירהלנוהידועהפשוט,

המנחותהשאלותקוראותהרוח-המוכסוביןהמספרבידבדושיח

המונם,שלותדמיתודמותולגביפי!$נטהלהדגישהבאותלתשובות

 :מלאבאופןפעולהמשתפתכשהרוח
אוליאן !זאתעשיתאלחיןפילמרות :ואומרבראשיואניד

ה'צדהכאשדהשמש,כבואהענילאחידהעבוט·אתהשיבות

יראתיכי !בדתיהשילא :הרוחותענבי- .תורתןנותן

האם !?יראתלארמאלהידיראתלכספן :ואשיב-לכספי.

יהודיאיש :הרוחותענבי- ?מוכסבהיותןעבדיהייתלא
האלהלאנשים"היש-והנרות.הבשרמוכסיככלהייתי

פאה,שי :הרוחותעד- "?זקןלהםהישןהראשפאות

יחיהלאלבמבלי !תכזבאל :ואקרא-אין.ולבזקן,ויש
האדםכאחדבשרלבכיידעתי,זאת :הרוחרתשיבני-אדם.

אדאג :ואעז-בקרבם.אבןלבאםכיזהאידאין,להם

 .) 21 ( ]".[ !מוכםלאחריתן

שלמעשירחומרתאתמדגישהמספרבפיהשאלותניסוח

נותן 'ה"אותומכנהשהמספרהאלוהי,המחוקקמבחינתהןהמוכס

עברי"."הייתלא"האם :הלאומיתהאחורהמבחינתוהןתורתך",
היהודישלהגופניים,החיצוניים,הסמליםאתבוחנתהדושיחיתרת

הסמלים ;היהודיהלבהעדרעללחפותכדיבהםאידכירמסיקה
מתוכןריקיםהםאןהמוכס,אצלאמנםקיימיםהיהודישלהפיזיים

• 

Gilbert Highet, 'The Anatomy of Satlre' Princeton Uni- 18 

versity Press, Princeton, 1962. 62-65. 
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ההערכהלעתיםהטובה.שלמכשיראפוא,משמש,והמספראמתשל
 ~.כגרן ;המספרעל-ידיבוטהבאורחנאמרתוהיאסובטילית,אינה

 .אינימראדםצאןאלהחסידיו !קדושנאשמע :הרוחאל"ואקרא
משולשת!"עגלה !חמררתיםחמרו !הםחמורים !הםבקרעגליכי

) 37 (. 

אתולממשלגלם-בסיפוראחרחשובתפקידנרעדלמספר

כאילועבר,בזמןהרוחעל-ידיהמסופרותהסיטואציה,ואתהדמות

מפותחתאינהזרטכניקההמסופר.בהורהכסצנהמתרחשיםהדברים

הדברכן.לשםכלשהובאמצעיהצורןתחושתניכרתאןעדיין,

לחלוטיןהמספר-הרופאשלהעלמרתרעל-ידיובראשונהבראשנעשה

תרומתואןהרוח.על-ידיהמסופריםמהקטעים-חיצוןבאופן-

הרוח,שלסיפורהשלאחרבדיאלוגיםנעשיתעצמוהמספרשל

אלהעכשווי.גילגרלהאתההולםבבינרירוחאלהואפונהבהם

ואל ,) 32 (הזנב""ארןבבינריישירותפונההואהרוח-השועל

הדבר'אמת !שמטנירכי :ואומרהרוחאל"ואקרא :הרוח-הרבי

 :הצדיקבגילגרלהרוחאלרכן .) 35 (בתוכנו.""אתהאדםשרעל
 .) 37 (קדוש"נא"שמע

בתיאור·מפסיקה ;הרוחשלסיפורהאתגםומבררן'ז,ונחההמספר

הזההכלב"מהלויאמרכיודורשהייתה,לאאשרהשוניםהכלבים

שלתשומת-לבראתומעירהרומזהרא-הרארכן .) 28 (היית?"אשר

באמצעות-הדעתאתעליהןליתדשישספרותיותלתופעותהקורא

אר ,) 19 (בחרוזיםדיבורהכגרןלרוח,המופניתמתאימהשאלה

 ,) 32 (החיותמשלישללאקטראליזאציההרומזתהערה

מעניינתספרותיתתופעהאוטואצלאנומוצאיםכןעלנוסף

תופעותלהסבירכדיבהשישההשכלה,לספורתהאופייניתוחשובה

כלל,בדרןחד~ר,ההשכלתיהמספרזר.בספורתמרכזיותספרותיות

משר:םעמך.למעןחיונילייעודמשמשתכתיבתו ;שליחותתודעת

בספרותהשלטתוהמוסריתהחינוכיתהדידאקטיתהנימהמובנתכן

פובליציסטייםומאמריםמסותשלההשתרבבותומרננתההשכלה,

מתיאור-נובעתשליחותהרגשתארתההיפה.הספרותלמסגרתלעתים

לא •מחנןלתפקידהספרותמשמשתלפיהבכללה,הספרותיית

אחרתחשובהמטרהלשםספררתאםכילפנינוספררתלשםספררת

המוקדמים,ההשכלהמסופריכמההיוספררת.שללגדרהשמחוץ
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• 

רוקאןרהעמידרהשבספורתהנאהצדכללשלולשנטרוייזל,כגרן
אצלרררחעדייןההשכלהספררתשלזהפן 19החינרכית,מטרהעל

הנובעתלגיטימיתגושפנקהלרלהעניקמשתדלשהואאלאאוטו,
מכורחסיפרררלכתיבתנדחףהסופראיןאמנםעצמר.הסיפורמתרד
המציאותשלמכוחהלכתיבהנדחףחראאןפנימית,יוצרתחוריה

אתעליימטילההדרהעצמר.האירועשלמנוחרכאילוהמםופות,
בשיראלרלהפיצרלהדפיסוהספר,אתלכחרבהמשולשתהשליחות

צירושלאוהחרריה,שלנאמנהמסירהעלאינוכאןההדגש . 20 ,) 47 (
מצטמצםאינוהסופרשלתפקידו ;המציאותשלנאמן,מימטי,
והקנייתםהדבריםהפצתאתכרללחראאלאבלב,דהירצותלכתיבה
אשראישיקראםכירחיה ]".[" :מובלטתהדידאקטיתהמטרהלקרוא.
 .) 47 (רמאיררלתר"הרעהמדרכורשביל,ךובדרכייעשהכמעשי

מוזכריםאינםהסיפורשלרמטרתרהסרפדשלתפקידועלאלהדברים
סרפרלקראתפעםערדדרמה,בניסוחמופיעים,הםאלאבאקראי,

עלראתהאנינדברנואשרהדבריםכלאת"כחרב :הסיפורשל
דברי//לכלוהאמידהעם,רקראבישראל,הפיצםביעקב,חלקםספר,

נרסףישירותממנווהנובעעצמובסיפורהקשרופנימימימד .) 48 (

כדיכאילוסיפררראתלספרמתחייבהסרפד :השליחותלמרטיב
לגילגרלמגילגולערדלהיטלטלתוסיףלבלממצבההורהאתלגאול
מעצםמתחייב,הסופר .) 48 , 47 (הנחלהראלהמנוחהאלותברא

שלהאחרונההשררהראכן,בה.חכורנהרלשליחרתלכתיבההסיפור,
סופרשלשליחותתודעתאותהזר,התחייבותעלעומדתהסיפור

ו'ראעש :הסיפורבמיסגרתספררתיביטוילההמוצאתההשכלה,
לגבי ) 48 ( 11הספרעלהאלההדבריםכלאתואכתובצויתי,כאשר
לעצמומרעידהואשכןמיוחדתמשמערתלשליחותו-שלושיאוטו

כמרטיבמופיעההשליחות 21 ,) 2 (ישראל//לבית"צרפהשלמשימה
כשהואאחדות,פעמיםפול,להנדרשוכברההשכלה,בספרות
לכאורההחסידיתהשליחותשביןעדינהואירוניהמסריםמתחמעורר

ההשכלהסופרשלהשליחותרביןהדפוסלביתהמביאעלהמוטלת

• 

ט. 11תקמברלין,תפארת.י'שיריהמשורר","פתיחתויזל.הירץנפתלי 19

הדפיסםבספר,ב iכתשמעתאשרהדבריםכלאת :הרוחאותי"רתען 20

בישראל'.'הרפיצם

 • 14הערהלעילראה 21
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מאוחרו,תבהתפתחויותזהמרטיבמופיעכן 22לחסידרת,המתנגד
 2sבראנדשטטן,אצלכגרן

ונוכהותמסורבותו.

סיפוריוהואראשוןבגרףהואאףהמסופרהסיפורשלאחרחלק
כאןנקודת-הוארתסירףגלצרוךהרוח.בפיהמסופריםהגילגרלים

שלהאני-המספראתנסרוגאםבמעט,אוכיאםלהיעזר,נרכל
לסיפורהלשררתוהנטייההניסיוןאףעלשכןהגיבור",כ"אניהרוח
קיימתלעיל),שהצבענו(כפיעכשוויתנימהגילגרלבכלהרוחשל

רזהקודמולביןהעכשוויהגילגרלשביןהזיקהעללהראותנטייה
בזרוית-מוגבלתכהאינהבגילגרליה,הרוחהדמות-המספרת,לאחריו.
למצבהגםאלאשבעברלמצבהרקלאמודעתהיאשכןשלה,הראייה
שבספורתהוויווייתהמסורתכינראה,זאתלערמתלהתרחש.העתדי
העברלגבימודעותהמכאןהרוח.שלבסיפוריהאותותיהאתנותנת
הביקורתיתהנימהגםמכאןעבר.אלאראינוכעתידשנראהמהולגבי

כיאדמתו,עובדאישהייתי,אנו"לא :כגרןהרוח,בפיהנשמעת
ההכאה-על·גםומכאן .) 26 (מתים"קרבוהייתי,שחתכורהאם

קיימתכלליתאידיארלרגיתמבחינהדבריה.נימתאתהמאפיינתחטא
רביןהרוחעל-ידיהנאמריםדבריםשלורחםביןרבההזדהות

המספר·שלבת-קולרואמת,אליבא ;המספר-הרופאשלהלך-הנפש
שקייםבמדיההרוח.שלבדבריהגםהשיטיןמביןנשמעתהרופא
אתלקדםשנרעדבלבדחיצוןעימותהריהוהשניים,ביןעימות

• 

המבאי·פתחיה,בןעובדיהעלמטילאדםר'שלהכתביםשדמו 22

טמירין',.('מגלהברביםהחסידותדבריאתלהפיץלבית-הדפוס,

'ברחןמגיבוריאחדעל-ידיבעשההזאתהשליחותאישרו j )'ב-'א

הרחבהתרד-רטמירין'ב'מגלההקשרופולשלהשביספררצדיק',

 .) 120כרן , 11צדיק',('ברחןרהרפםהכתיבההכוללתמסוימת,

ד.מ.ספררי'כלזידיטשרבקא'.'מעיר"הנפלאותבראבדשטעטער..דמ. 23

אוניברסיטת(דפוס-צילום, 69ה. 11תרבקראקא, '.אבראבדשטעטער•,

אצל • 1872 1השחר 1בלראשונהנדפס .)ח 11תשכתל-אביב,תל-אביב,

כתיבת-הרב·זמכיהתיעודברעיוןהשליחותכדרכהבראבדשטטר

כןעלאךהמאורעות,התרחשותעםהמספרבידילמקוטעיןהסיפור

אחרת.בהזדמנותבהרחבהלדוןיש
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• 

המיסגרתבסיפורמופעיהמספר-הרופאכילעיל,ציינוהעלילה.

המסר-לקטעי-הרקעגםומשתרבבראשון,בגרף mהרעםובדיאלוג

כדללנדלו,הסיפורעל-פנימצייהנרכחרתראזלםשלישי.נגרףפרים

למדיבולטבאופןמתבטאתנרכחרתרנאמרו.הרוח,שלדבריה

הערותהעמו.דבשדליהמופיעותה1:זדיטרריאלירתבהטרדתבשימוש

 :(דהיינוהמספר-הרופאשלהלגיטימילטכסטמצומצמותאינןאלה
השלטנטכסטגםאלא ..רקטעי·הרקע),הדיאלוגהמיסגרת,סיפרו

ונרעדותבחלקן,מדעיותהןההערותהרוח.שלסיפורהעל·ידי

המדעיותידיעותיועלולהצביעהקרואשלהשכלתואתלהשלים

הסבררכןנטכסט,האמורלהסברתמלאטיניתתירגרמיםהמחבר,של

הדידאקטית,המטרהאףעל .) 22 , 19 (והריאותהזימיםפעולת

כאןישבדודאיההשכלה,בספורתלמכביראנומוצאיםשדוגמתה

העומדתורצינית"כנדה"מדעיתאווירהליצרו :סאטיריתכרונה

מתחנרצורכןרהסאטיריים,ההומוריסטייםלקטעיםמשזרעבניגוד

קלדת-רביןככרנד·ראששנראהמהניןואירוניהקרנטראסטשל

דרכילהסברתארהטכסטהסברתלצרוךגםנרעדותההערותהראש.

מיתרדרלרגית,הערההיאזרמעידחשובההערהנכללו.הסיפור

אחדמגילגרלוהמעברהגילגרלמהרתלגניהסיפור,שלבראשיתו

 .) 18 (נדלולסיפורוצופןכמפתחזרהערהמשמשתנאמרו,למשינהר.

לצורןהמחברמשתמששבהןאמרנרת·תפלרתמתטורתאחרותהערות

 .) 25 , 17 (העלילה
בספורתלרובמצריהואאףבהערותהשימוש 24

אתפולשלנסאטיררתמצינרכנרסאטיריולצרוךההשכלה,

ומתרח-מפותחתיותרהרבהבמתנדבתכיאףבהערותהטרידהתיטיי

ומודגשתמרוגשתשבהןבירתו,מוחשדתהערותכאןעד 2כמת,ט

 .המספרשלהדרמינאנטיתנרכחרתר

• 

העםרפואתהיא"זאת :המחברמתעדבשתןהיי"ששויפת"כיבוי"את 24

הזהבבמטבעהחפרפרתשחיטת .) 17 (הזה"המקרהלפניויקדהכי

עטלף.ארחפרפרותאישבשחוטכיימאינו'פרלין•ואנשי :תמעודת

 .) 25 (רב"עושריעשירזהבבאדרכמרן

בנושאהעוסקורסס,שלכמאמורועייןצדיק.'ר'ברחןטמידין•ב'מגלה 25

'סיפורפדל",יוסףשלהסאטידה"שיטותרוסס,שמואל :בהרחבהזה

חשיבותןעלרומזעצמופדל • 25-21 • 1971רמת·גן,מסדה,ושרשוף.

נ'ברחןהדמויותאחתבפישםשהואבדבריםההערותשלרתיפקדרן
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מהרוחוהןהטכסטבגרףבסוגרייםבמסורתאחוזתהערות

להערותבניגודלטכסט,צמדיותןזסארקאסטירת.אירוניותהערות
 ;כלשחרמרחקליצורכרזנת·מכרזןעלמעדיההעמו,דבשדליהנמסרות

ברצףכרונהושיברינימהשיברישינזי·זרזית, :לומרנכרן·יותר
הסוגריים,בלעדיהדברים·הנאמרים·בסרגרייםנאמרולןאהטכסט.

כלחיתהרלאהטכסט,רצףאתסדירהגירניבאופןממשיכיםהיו
באיםהמי,רתיםהסוגרייםזאתלערמתהמכןרנת.לאירונהיימיזה
ומשנוחזכוכיתדרךהעוברותקרני·אררכאותןהרצףאתלשבור

[הרופאים]"המה :אירונימיטעןכנושאהמאמרנתפסזכך ;כירןנןא:ת

המרתהיקר(כיבמרתם,כפיהםזהבוימלאונדיבים,פתחייבראו
האי·אתהיטבהטעם.מטעימיםהסוגריים .)א 31 (העם)"לעשירי
הרופאים-יקרמרתם ;לכאורהשרנה,מרתםשהעשיריםררניה,
זהנשיםהשכנות,הנשים"ותבראנה :וכןהיוקר.מןהנהניםהם·הם

 ;)א 31 (היה)"עשיר(כיעליזותחמולנהותבראנההצדקניזת".
חמלתן ;הנשיםשלחמלתןבהסברומגזימיםמדגישיםהסוגריים

החולה.שלבעושרותלויההיאאלאאמיתיתאינההנשיםשל
רהןהמספר,שלהמונולוגבתרךמצרירתאלוהערזת·סרגרייםשתי

הערזת·סזגרייםזאתלערמתעצמו.שלרבת-קולראתמשקפות
בקטעי-הרקעאוהרוח,שלהמונולוגיםבמיסגרתמצרירתא:חרות
 :האירוניותהערותיואתמעיר·הרופאהמספראתלראותישזבחן

גוביםהברזתמרכסי 26 ,) 20 (תאבל"עליהםנשמתם)(נר"ונפשם
-מודגש-שהתנצריהודיאולם ;בלבדמיהודיםמיסיהםאת

עלאבלהונפשםכך,עלכואבהללוהמוכסיםשלבשרםפטור.
אבליםהמוכסיםכילהבין,הקרואבידימסייעיםהסוגרייםהמעשה.

הריכך.בשלפוחתתשהכנסתםמשרם.עמואתשעזביהודיעל
בגוףהמסופריםמקטעי-הרקעבאחדהמספרשלבת-קולולנו

• 

 ]![םההדברעיקרכמעטהספרבזהכי ]".["מעגול. :צדיקי

 .) 25צדיק',('בוחןההערות"

מחלציואםאףהמה(כנירהנרות,ומוכסהבשרמוכס"כניר, :רכן 26

מסאתשהציעקופלו,שלמהעלרומזאוטו .) 20 (יצאו)"לא

 , 208-207 ,'אחלקהנזכר,בספרוקלרזנר, :(ועייןכגאליציההנרות

קירבת-הדםאתלהדגישמטיביםשהסוגריים-"כניו"רעל ,) 215

עושקי-העם.המוכסיםממשפחת-שביניהם
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נכריאיש"רהבה :הררחדבריובתוךהאירוניה.לצרוך-שלישי

בזעףהאישאליריפדהלחי.עלואנהרידואריםפני".עלערבו

המאמין[המקובל,במשיחידושלחופצוע.הכההרגמכתוינניאפר,

ארץמשמים(השליךארצהרישליכהורואה-ראינו-נראה],הראכי

בפאתרסמתערבהמספר .) 25 ( 11ברגלוירמסהו )!שיראלתפארת

לתארעל-מנת~לגיהשלבנימהמיטאפררהלשימושוומגייסמזויף

הנמוכה.הפשוטה,ההשלכהפעולתאתונשגבהנמלצתבשפה

שלמבחינתההלגיטימיתהנימהאתאמנםממשירהמסוגרהטכסט

שאינם-הסוגרייםאדבמשיח",ידו"שלחבדבריההררח-המקרבל

הכררנה.'אתהנירון,אתמעררתים-נימהאותההמשךאתמונעים

בספורתלמדישכיחבסוגרייםהשימושגםכילהעיר,הראוימן

ברליןשאוללהםנדרשסאטירייםלצרכים ;ההשכלהשלהיפה

שלואמת'שלום'דבריעלכהגנהשכתבירשו','כתרבסאטירה

 21יייזל,

נרכחותרעלמעידותהמחברבהןשנוקטאחרותשיטרחשתי

יותר,סףבטיליבאופןכיאףהסיפורשלאודברלכלהמספרשל

מעצבתהראשונהלעתיר.הרימףזושיטתהחוזרהרימףזשיטתוהן

הראשוןרהסאטיריקרןבגרמניההעבריתההשכלהמסופריברלין,שאול 27

מניחבאופןוביצירותיוברשידונוזכהלאהחדשה,העבריתבספרות

בעילוםההשכלהמילחמתאתשלחםזה,איש-אשכולותהדעת.את

 ,) 1785-1782 (ואמת'שלום'דבריבפולמוסוייזללהגנת'יצאשדמ,

ברלין(תקנ"ה\.מותולאחררקנדפסהיושר','כתבחרברתד,אן

הנענועיםבסדרמלהזכיר)(הסכפר"אדנגדןמסוגרות,הערותמשזר

דפוס·תקנ"ה].[ברלין,ישור.''כתב ,](לויז>ברלין[שאולבלולב"

דהי"ט,הי"חבמאותהחדשההעבריתלספרות'מבואבתוךצילום,

 .) 118-111ב. 11תשלירושלים,אקדמרן,מקדרות.'

'החרדי'הרבשלהדתית"הריפררמה :ברליןשאולעלמאמריידואה

בגרמניההעבריתההשכלהשלמאבקהבתולדות(פרקברליןשאול

היהדות)".פנילחידשו

Some " א-  Hebrew Unlon College Annual, XLII ) 1971 ( ;ג 11כ 1

Notes on the Nature of Saul Berlin's Writings." The Journal 

.~ 47 .) 1970 ( 2 . of Hebralc Studies, I, No 
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דברים(זכריחוזרות,פנימיותרמיזותעל-פיהעבדחזיתאת
רמיזותמוסדתהשנייהכבד.התרחשלאשד-המסופרבהורה

משמשיםולעתיד·לעבדאלהדימרזיםהעתיד.חזיתעלפנימיות
האנושיותהדמויותשלעיצובןלשםלעיל,שצויןכפיהמחבר,את

הרמיזותבהירתשביניהן.הקשועלרמיזהולשםכאח,דוהחייתיות
למיכלרלהיצירהבגיבושמסייעותהןולעתיד,לעבדדר-אנפירת,

לגילגרליםפנימיתמשמערתמתןכדיבהןישכןכמראח.דמוצק
אתהמשותאירונימתחליצרוגםזאתרעםהסיפורחוקיות'מתוך

הבולעתהחסידהציודלדוגמה,המחבר.שלהסאטידירתמטרותיו
אתמבדך"כחסיד :חסיד)לכןקודם(שחיתההצפרדע-טרפהאת

 .) 18 (הצפרעד"נפשותעלהבולעצפרוחסידותומרובהזבח.
ולרמוזלהשליךבאכהסירהמברכתההס~רהבהסירההשימוש

נוספת,.העדהלגביהלהעידארתה,להשליםהחסי,דשלדמותועל
המאוחדות.הדמויותרקעעל ,יותרעשירהומשמערתעומקהמקבלת

הקודם,בגילגרלצפרדעשהיההחזן,של(זימדתר)שירועלרכן,
בבזה;"ניכרכיויודע",מבין"אישמפיעקיףבדיבורהדוחמוסדת

שנומריות,רהדימירןהביגודשיטת .) 18 (הצפרעד"כשידושידר
לזמרת,מזמרתבקטעי-המעבדכללבדרךבאהלמעלה,שהזכדברה

אולםוטבעית.סבירהומנחהכמהגהבהםהמספרשלדברתר iרמע
מתוךהנזכריםולניגודלקידבהחיזוקישהרוח,דבריבתרךכאן,

באורחכיאףחשוב,תפקידהמספרמשחקשבהלאחוד,הרמיזה
 :הדגשלומותרהבאה,הדמותלגביגםרכןביותר.ומעודןסובטילי

זרלא ;לחזןשקדמה,לזמרתחוזותרמיזהתוך"שמע"קרואהדג
הדוח-הדגשלדיבורהבסיגנרןפנימיתרמיזהגםשישאלאבלב,ד

כפיבחורזיםמדברתהדוח-הדגגם ;הרוח-החזןאללקידבתה
הרימוןלגביגםנעשהדרמהשימוש .) 19 (הרוח-החזןשנהגה
 .) t11 ) 19ומיבכיהדגיםאתגם"ואבלע :מספרתהדוח-הדגלעתיד.
ברישמיני""בניבמקרםעמי""בניהמטאפרדיתבלשוןהשימוש

כפיהמוכסדמותשלהסגוליתמהותהעלמופנםבאופןלרמזכדי
ומותרלציודהקרואבהגיעהבא.בגילגרללהיגלותעתדיהשהיא
נוסףמימוהמעניקהדאיתי),(כבד , deja vuתחושתלוישהמוכסשל

הדוח-עםבדיאלוגגםרכןייחודית.משמערתלעומק,הדגשהלזמרת,
מסייעתוהשאלהפיארת,למוכסיםישאםאלה iשהמספרהמוכס.

בנוסףישאולםציינו.שכבדכפיהמיידי,בתיפקודההמספרבידי
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הפיארתששתיהינשוף,שלהעתדיהלזמרתוהשלכהכךעל
לשימושאחרתדוגמה .) 21 (הקאריקאטרריססייםבתדרי-פניומדוגשות

הצדיקשלחסידיואתמכנההמספרהצדיק.עםבדיאלוגתימצאזה

 .) 37 (חמורים!"ה'עםכלרחיהיתד"מי :ערבהרחרוחחמורים,

שהריעצמו,הצדיקשלעתדיולגביאירונירימרזמשרםבכךיש
על-אתרמגלהאיברהבדדרהשימושלחמרו.אחר-כךחרפךעצמוהוא

בעשרתזהבשימושהתכופותהחזרותברםהמספר,שלבת-קולראת

הנזכרות.מטרותיהעלמובהקת,ספרותיתלשיטה
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